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Zápis z 12. jednání rozpočtové komise dne 16. 8. 2021 
 

Zahájení jednání: 16,00 hodin    Počet přítomných členů: 5 

 

Jednání byli přítomni:     Alexander Holý 

Ing. Tibor Hrušovský 

                          Pavlína Lišková 

                           Karla Maříková 

Vítězslav Ullmann 

 

Omluveni:                              Pavel Možiešik 

                                               Ing. Vladimír Palivec 

Bc. Petr Kalousek 

 

 

 

Neomluveni:  

 

 

Asistentka komise:           Ing. Punčochářová Jana 

Host:    Olga Fricová 

 

Program jednání:  

 

1. Rozpočtová opatření 

2. Různé 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 83/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 70/2021 a doporučuje RM schválit RO  

č. 70/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – zařazení investiční účelové dotace z KÚKK na obnovu a využití kulturní památky pro Dům 

kultury Ostrov, příspěvková organizace v roce 2021 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:    1 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 84/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 71/2021 a doporučuje RM schválit RO  

č. 71/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na souvislé opravy komunikací za speciální školou   

v Ostrově 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti:  Zdržel se:  1 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 85/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 72/2021 a doporučuje RM schválit RO   

č. 72/2021 v předloženém znění.  

OMIS – přesun finančních prostředků na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   

 

Usnesení rozpočtové komise č. 86/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 73/2021 a doporučuje RM schválit RO  

č. 73/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – zařazení neinvestiční dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   
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Usnesení rozpočtové komise č. 87/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 74/2021 a doporučuje RM schválit RO  

č. 74/2021 v předloženém znění.  

OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za poškození budovy požárem na Hlavní třídě 

1366 v Ostrově 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   

 

Usnesení rozpočtové komise č. 88/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 75/2021 a doporučuje RM schválit RO  

č. 75/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přijaté pojistné plnění od Kooperativy za vyrovnání pojistné události č. 4212061439 na 

vozidle Toyota  

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   

 

Usnesení rozpočtové komise č. 89/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 76/2021 a doporučuje RM schválit RO  

č. 76/2021 v předloženém znění.  

OKSVS – přesun finančních prostředků na nákup ochranných respirátorů 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se:   

 

Usnesení rozpočtové komise č. 90/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 77/2021 a doporučuje RM schválit RO  

č. 77/2021 v předloženém znění.  

OŽP – zařazení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Programu 

péče o krajinu 

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 5 Proti:  Zdržel se: 

 

Usnesení rozpočtové komise č. 91/2021  

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 78/2021 a doporučuje RM schválit RO  

č. 78/2021 v předloženém znění.  

OFŠ – zařazení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

projekt zjednodušené vykazování pro Základní školu Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 

                                                                                    Pro: 5 Proti:  Zdržel se: 

Různé:  

Usnesení rozpočtové komise č. 92/2021  
Rozpočtová komise bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2021, kdy celkové příjmy 

města včetně financování činily 292.433 tis. Kč a celkové výdaje města činily 188.988 tis. Kč. Rozdíl mezi 

příjmy a výdaji je 103.445 tis. Kč.  

                                                                                    Pro: 5 Proti:  Zdržel se: 
 

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 06. 09. 21…………  

 

 

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16,30.. hodin. 

 

 

               Alexander Holý 

                předseda rozpočtové komise 

 

 

V Ostrově dne 16. 8. 2021  

 

Zapsala: ……Fricová  Olga……………………………. 


